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Plaatsingsprocedure aios AVG 

 

1. Inventarisatie erkende opleidingsinstellingen. 

Jaarlijks wordt in mei aan alle erkende opleidingsinstellingen gevraagd naar de mogelijkheden om zowel 

eerste- als derdejaars aios op te leiden. Een overzicht hiervan zal op de website van de AVG-opleiding 

worden gepubliceerd. 

2. Voorkeur kandidaat  opleidingsinstelling:  

Voor de start van de sollicitatieprocedure in september kunnen de instellingen aangeven of zij eventueel 

voorkeur hebben voor één of meerdere kandidaat aios.  De plaatsing van de kandidaat is echter niet 

gegarandeerd. Kandidaat-aios die worden voorgedragen hebben geen voorrang in de selectieprocedure. 

3. Voorkeur opleidingsinstelling aios: 

Alle belangstellenden voor de opleiding wordt geadviseerd om kennis te maken met diverse beschikbare 

opleidingsplaatsen en daaruit één of meer voorkeuren te selecteren. 

Aios die geselecteerd zijn zal na de selectieprocedure gevraagd worden hun voorkeur(en) aan het hoofd 

bekend te maken.  

4. Plaatsingsproces: 

In het geval van een geslaagde koppeling tussen de eerste  voorkeur van aios en opleidingsinstelling kan 

direct tot de plaatsing worden overgegaan. 

Aios die nog niet geplaatst zijn zal het overzicht van nog beschikbare plaatsen worden toegezonden. 

Zij kunnen in overleg met het opleidingsinstituut aangeven welke plaatsen voor hen in aanmerking 

komen. Er zullen kennismakingsgesprekken gepland worden. Als aios en opleider beiden aangeven een 

opleidingsrelatie te willen aangaan, wordt overgegaan tot definitieve plaatsing. 

Indien er meerdere aios beschikbaar zijn voor een opleidingsinstelling, waarbij geen voorkeurs- 

kandidaat is voorgedragen, worden kennismakingsgesprekken gepland na overleg tussen het 

opleidingsinstituut en de beoogd opleider. De opleider beslist dan welke aios geplaatst zal worden. 

5. Plaatsing niet mogelijk: 

Aios die niet geplaatst kunnen worden zullen het jaar daarop met voorrang worden aangemeld voor een 

kennismakingsgesprek bij de eerst beschikbare opleidingsinstelling van hun keuze. Als aios en opleider 

beiden aangeven een opleidingsrelatie te willen aangaan, wordt overgegaan tot definitieve plaatsing. Een 

eventueel bezwaar van één der partijen zal goed onderbouwd dienen te worden. 

Aios die ook na 24 maanden nog niet geplaatst zijn, dienen opnieuw te solliciteren. 

6. Overleg: 

In individuele gevallen is het mogelijk om na overleg met het alle betrokkenen en na goedkeuring door 

het hoofd van de AVG-opleiding tot een afwijkende beslissing te komen. 
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